
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bericht van de redactie: 
De komende tijd is het inleveradres voor de kopij:  

 bovengenoemd   e-mailadres of 

 Buitenhof 13,  5807 BW  Oostrum, tel. 550566 
 

Inleveren KOPIJ voorlopig vervroegd naar                   ZATERDAGAVOND 18.00 uur. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Aostrums Voet- en Beachvolleybaltoernooi 2012 
 

De volgende data kunnen jullie alvast in de agenda noteren: 
Zaterdag 16 juni wordt het voetvolleybaltoernooi, en  
Zondag 17 juni het beachvolleybaltoernooi georganiseerd.  
Dit alles is op de vertrouwde locatie voor het Allemanscafé.  
Verdere informatie over inschrijving en tijden zal spoedig volgen in ´t Aostrum weekblad. 
 
De organisatie 2012: V.C. ‘t Vat en C.V. de Karklingels 

_____________________________________________________________________ 
 

Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland. 
 
Het is algemeen bekend dat Oostrum een dorp is met een rijke historie. 
Dat blijkt onder meer uit de benaming  : De Heerlijckheid  Oosterham- Spraeland. 
Als  Maria Bedevaartplaats komt Oostrum reeds naar voren vanaf het jaar 1350. De legende van de 
eenvoudige landman op de Vlasakker is ongetwijfeld bij velen van U bekend. 
Minder bekend bij U is wellicht het voormalige klooster “Bethlehem “ ; destijds  gelegen in de hoek Vlasakker/ 
Asselberghsstraat en het  bestaan van het Oostrums Schuttersgilde. 
Het gilde is ontstaan in de eerste helft van 16e eeuw,zoals blijkt uit het kerkarchief. 
Vele eeuwen is het Gilde actief geweest in de plaatselijke dorpsgemeenschap. 
Het Gildezilver is gelukkig bewaard gebleven. In 1993 heeft het toenmalige kerkbestuur van de parochie O.L. 
Vrouw Geboorte het Gildezilver in  bruikleen gegeven aan  het Venray’s Museum, waar het in enkele vitrines 
te bewonderen is.  
 
In het onlangs verschenen boekwerk  van Koos Swinkels “TOEN WIJ DEN VOGEL SCHOOTEN “ 
is ook een hoofdstuk gewijd aan het Oostrumse  Onze – Lieve- Vrouwe - Gilde. 
Het boek beschrijft de geschiedenis van de gemeente Venray via de oudste verenigingen en omvat 300 
pagina’s en  naast veel tekst plm. 350 illustraties. 
Het is een prachtig boekwerk en een aanwinst voor elke boekenkast. Het boek is  qua uitvoering vergelijkbaar 
met een eerdere uitgave over de Grote Kerk “ Kathedraal van de Peel “. 
 
Bent U geïnteresseerd ? U kunt dit boek bestellen tot 1 mei 2012 bij de Stichting Historische Kring Oostrum en 
Spraland. Als contactpersoon fungeert : Math Laurensse, Asselberghsstraat 8, 5807  BR Oostrum; tel.  
587531; e-mail : math.laurensse@ziggo.nl 
Het boek kost € 34,95. 

REDACTIEADRES: 
 

G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 
 

5807 AN  Oostrum. Tel. 58 46 42. 
 

E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl 
 
Rabobank: 12.81.44.912 
 

Bezorging: “Periodiek”, tel. 582877. 

40e jaargang WK 16                 Sluitingsavond in te leveren kopij 

19 april 2012             Zaterdagavond 18.00 uur 

mailto:math.laurensse@ziggo.nl
mailto:oostrumsweekblad@planet.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
Zondag 22 april 10.30 uur: Eerste Heilige Communiemis (Leerlingenorkest SMT)    
 
 voor de communicanten en hun familieleden,   
 jaardienst overleden ouders Broekmans-Bovee,   

Joos Hoex, 
    Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                               
 
                   Misdienaars: Esmee L., Esmee Z., Lisan, Sandra.                                                                                                                                           
 
Donderdag 26 april 9.00 uur: H. Mis           
 
NB:  DE PAROCHIEVERGADERING IS OP 19 APRIL 2012 OM 20.00 UUR IN D’N OESTERHAM !!!   
 
NB:  Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller, Mgr. Hanssenstraat 20, is 851146.   
         In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas  
         dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 18.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid 
         Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  584031.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 

 
R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum 

 



 

 
 
 
Zo. 22 april 10.30u. 1e Communie (leerlingenorkest, tamboerkorps) 
Ma.23 april 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
  20.00u. Repetitie orkest 
  21.15u. Algemene ledenvergadering 
Wo. 25 april 19.00u. Repetitie leerlingen tamboerkorps 
   19.00u. Repetitie Hit-it 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
 Agenda:  
28 april Inzamelen oud papier 
9 mei   Ledenwervingsconcert “Mamma appelsap concert” 
20 mei  Mariaviering 
 
 
 

Muziek maken is gaaf!! 
GRATIS PROEFLES!!!!! 
 
Wil jij leren blokfluiten en samen muziek maken? 
Dat kan in Oostrum.  Je leert spelen op de blokfluit, luisteren naar muziek, spelletjes doen met muziek en 
samen met anderen muziek maken. Plezier staat voorop. Het leuke van de blokfluit is dat je er al snel leuke 
liedjes op kunt spelen. 
 
Je bent van harte uitgenodigd de proefles bij te wonen op: woensdag 23 mei van 13.00-13.45 uur in de 
Oesterham. 
 
Wil je meer weten neem dan gerust contact op met:  
Marian de Kleijn 
Telefoonnummer 580485 
Email dekleijn@home.nl 

 

 

 

 

 

 
 
Lentefietstocht 
 
de fietstocht afgelast wegens regen op 10 april 
 
Dinsdag 1 mei a.s. gaan we nu op pad. 

 
Wij vertrekken om 13.30 uur vanaf het Dorpsplein. 
Een kop koffie krijgt u onderweg aangeboden. 
 
Als u zich had opgegeven en mocht u dan op de nieuwe datum  verhinderd 
zijn of alsnog wil meefietsen meldt u dat dan even bij  
Harrie Holtackers, Het Gevlecht 1. Tel.583803 
 
 

 
Fietstocht 
 
Naam………………………………………….. 
Aantal personen…………………………….... 



 



 

 
 
 
 
 
Uitslagen; 
MiniE1; SVO E1 - HBSV E2   15 - 2 
JuniorenA1; Spes (M) A2 - Oostrum A1  7-3 
JuniorenA2; Sporting ST A1 - Oostrum A2  2-5 
AspirantenB1; Spes (M) B2 - Oostrum B1   4-3 
PupillenD1;  Sporting ST D1 - Oostrum D1  2-3  
PupillenD2;  De Eendracht D1 - Oostrum D2  0-3 
Midweekdames1; Vonckelgirls- Oostrum  14-3 
Midweekdames2; Lottum-Oostrum   5-4 
 
Programma; 
21-apr-12  
SVO W2 SVO W1 Oostrum 13.30 uur Pionnenroof  
Oranje-Wit W1 SVO W2  14.20 uur  
SVO W1 Merselo W1  14.45 uur  
21 APR 
15:00 UUR Oostrum A1 - De Horst A2  
21 APR 
11:00 UUR Oostrum A2 - Klimop (A) A1  
21 APR 
12:30 UUR Oostrum B1 - JES B2  
21 APR 
13:45 UUR Oostrum C1 - SVOC '01 C1  
21 APR 
09:30 UUR Oostrum D1 - Gazelle D1  
21 APR 
10:30 UUR Oostrum D2 - Klimop (A) D2  
25 APR 
18:30 UUR Oostrum 2 - Midako 2  
25 APR 
20.00 UUR Oostrum 1 - ZSV 2 
 

 
19 gespeeld, 3 te gaan … 

SV Oostrum 2 – Blerick 5  2 – 0 
Met nog 4 speelrondes te gaan, bezette SVO nog steeds plaats 1 op de ranglijst van 4I. De voorsprong op 
Ysselsteyn was minimaal, namelijk 2 punten, maar wanneer dit de situatie zou zijn op 7 mei, ruim voldoende voor 
het kampioenschap. 
Maar voor het zover was en de armen de lucht in konden, stond er vandaag een wedstrijd tegen het handige Blerick 
5 op het programma. Mannen met ervaring, gogme en techniek, die een bal over 45 meter achteloos op de 
stropdas leggen bij hun maat die deze vervolgens, zonder met de ogen te knipperen, op de adamsappel aanneemt 
en verwerkt. Een goed team dat in de heenwedstrijd voor ongeveer 30% van het totaal aantal tegendoelpunten van 
SVO dit seizoen had gezorgd. 
Wellicht dat daarom de spanning in het lokaal voorafgaand aan de wedstrijd prominenter aanwezig was dan bij 
eerdere wedstrijden. Het grote doel voor dit seizoen was erg dichtbij, maar tegelijkertijd was er het besef dat er nog 
vier heel lastige wedstrijden zaten aan te komen, te beginnen met vandaag. 
Omdat er meer spanning op de spieren stond, was het te verklaren dat de warming-up wat matter leek dan 
normaal. Leek, want de koppies stonden strak en iedereen was geconcentreerd en bezig met de wedstrijd. Al leek 
de eerste minuten na het fluitsignaal Blerick, voor de gelegenheid in het markeringsstift-blauw gestoken, de ploeg 
die het felst van start ging. 
Maar na een kleine 10 minuten was de stoom er bij de mannen op leeftijd wel af, ging het stormpje komend vanaf 
de Maas liggen en nam ’t Twed het initiatief resoluut over om het vervolgens tot de rust niet meer uit handen te 
geven. Wat volgde was een zeer sterk half uur waarin de rood-witten kans op kans afdwongen, waarvan in totaal zo 
ongeveer zes opgelegde, maar slechts één keer scoorden. En dit doelpunt viel ook nog uit een corner in plaats van 
uit een van de schitterende aanvallen die op de mat van De Nieuwe Spar werden gelegd. Minuut 28, corner van  



 



 

Dennis ‘Nolly’ Nohlmans, licht getoucheerd door Roy ‘Krullie’ van Delft en daarmee verlengd tot de tweede paal, 
waar Kees ‘Lassie’ Gommans gretig opdook om de bal tegen de touwen te schieten. SVO zeer verdiend op 1-0! 
Dat het karwei voor de rust niet werd geklaard, was volledig te wijten aan het gebrek aan scherpte en overleg voor 
het doel en dus moesten beide elftallen na de thee toch nog terugkomen voor de tweede 45 minuten. En hierin liet 
Blerick zien nog voor de laatste kans op het kampioenschap te vechten. Alles werd uit de kast gehaald om iets te 
forceren, waarbij ‘Jump for’ Joy soms iets te ver uit de kast kwam. Maar omdat Tom ‘Bamboes’ Kamphuis zijn 
mannetje stond op de momenten dat het nodig was, de verdediging niet te veel steekjes liet vallen en het 
middenveld en de aanval de hand niet omdraaiden voor het vuile werk, vielen er geen echt grote kansen voor 
Blerick te noteren. 
Maar omdat één doelpunt nog altijd een kleine marge is, bleef het gevaar op de loer liggen dat een verkeerd 
geraakte bal of binnen gewaaide corner roet in het eten zou gooien. En dat zou natuurlijk zonde zijn… Maar in 
minuut 73 werd SVO een niet te missen kans geboden. Na een mooie actie over rechts belande de bal bij Mark 
‘Screbby’ Broeren die de bal aan het voetje nam binnen de 16 meter lijnen. En omdat de Blerick verdediger het 
daarbij nodig vond ‘Screbby’ zijn benen onderuit te tikken, kende de scheidsrechter een terechte pingel toe aan 
Oostrum. Een kans die normaal gesproken een koud kunstje was voor Roy ‘Keptun’ de Kleijn. En na de laatste 
penalty te hebben gemist, was het vandaag ook weer een ijskoud kunstje. Keeper het bos in gestuurd en bal rustig 
in het andere hoekje. Wedstrijd in het slot, SVO op 2-0! 
Het laatste kwartier liepen de emoties bij een klein aantal Blerick spelers steeds hoger op, waarbij met name de 
kleine dribbelaar voorin steeds gefrustreerder raakte maar niet uit Frank ‘Henny’ Hendrix zijn ‘tes’ te geraken. Maar 
zoals het een team met de status van SVO 2 betaamt, werden er geen tegentreffers meer toegestaan en werd de 
wedstrijd professioneel over de finish gebracht. 
Na deze lastige horde zijn er nog maar drie te nemen op weg naar het kampioenschap in 4I. Te beginnen volgend 
weekend tegen Sporting ST 2. Een ploeg die het seizoen minder is begonnen, maar de laatste weken de weg naar 
het doel heeft gevonden en steeds betere resultaten neerzet. Een lastige klus die voor de verandering op 
zaterdagmiddag moet worden geklaard. Inderdaad, zaterdag 21 april om 16u30 staat deze wedstrijd gepland op 
sportpark Kerkebos in Swolgen. 
 
Graag tot dan! 
 
Aostrum 2. 
 

 

LR en PC Nobel Oostrum 
 
Op vrijdag 6 april vond in Panningen de finale plaats van het Open 

Limburgse Kampioenschap vrijspringen van paarden 2012 
(Van Eekeren Springcompetitie). 

 
Door goede prestaties in de voorselectiewedstrijden had ook 
het paard Excellent van Lisette van den Berg een startplaats in 
deze finale bemachtigd. In deze finale kwamen paarden uit 
Limburg, Brabant, Gelderland en Duitsland aan de start. 
Excellent (Cassini Boy jr.) behaalde bij de 3 jarige paarden een 
zeer mooie 2e plaats. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inloopavond voor  

startende ondernemers 
 

 

Bent u pas gestart met uw eigen onderneming of loopt u met het idee uw eigen 
onderneming te starten? Loop dan eens bij ons binnen tijdens onze inloopavond voor 

starters. Tijdens deze avond kunt u zich vrijblijvend door één van onze Bedrijven 
Adviseurs laten informeren over datgene wat komt kijken bij de start van een eigen 
onderneming en beantwoorden zij al uw vragen.  

De eerst volgende inloopavond is op vrijdag 27 april 2012 op ons kantoor in Venray. 
Onze Bedrijven Adviseurs staan van 16:00 tot 19:00 uur voor u klaar! 

     Rabobank Venray   (0478) 530 200 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SV Oostrum Jeugd 

Uitslagen 

zaterdag 14 april 

S.V. Oostrum B1-Venlosche Boys B3,7-5 

S.V. Oostrum C1-GFC'33 C1,1-4 

Leunen C3-S.V. Oostrum C2,1-3 

RKDSO D1CO-S.V. Oostrum D1G,1-1 

SVEB D1-S.V. Oostrum D2G,3-1 

S.V. Oostrum D3G-VVV'03 D1,1-8 

S.V. Oostrum D4G-Wittenhorst D5,3-4 

GFC'33 E2-S.V. Oostrum E1,2-2 

DEV-Arcen E1-S.V. Oostrum E2,1-2,Speler van de week Stijn Holtackers 

Blerick E6G-S.V. Oostrum E3,6-7,Speler van de week Barry Folkerts 

S.V. Oostrum E4-FCV-Venlo E6,0-20 

H.B.S.V. E6-S.V. Oostrum E5G,2-2,Speler van de week Jesse Arts 

S.V. Oostrum F1-Venlosche Boys F4,1-1,Speler van de week Teun Bom 

SV United F2CO-S.V. Oostrum F2,9-1 

S.V. Oostrum MP1/2-America MP1/2,4-5,Speler van de week Cadey Luijkx 

 

Programma  

zaterdag 21 april 

SVEB B1-S.V. Oostrum B1,13:30 

S.V. Oostrum B2-Blerick B2G,15:00 

S.V. Oostrum MB1-Sportclub Irene MB1,13:00 

DEV-Arcen C2CO-S.V. Oostrum C1,12:30 

S.V. Oostrum C2-Venlosche Boys C6,13:30 

S.V. Oostrum MC1-Juliana Mill MC1,15:00 

Melderslo D1-S.V. Oostrum D1G,13:00 

MVC'19 D2-S.V. Oostrum D2G,12:00 

S.V. Oostrum D3G-Sporting S.T. D1G,9:00 

S.V. Oostrum D4G-Blerick D4G,11:30 

S.V. Oostrum E1-H.B.S.V. E3,9:00 

S.V. Oostrum E2-Wittenhorst E2,10:00 

S.V. Oostrum E3-Sporting S.T. E2,9:00 

RESIA E3G-S.V. Oostrum E4,9:30 

S.V. Oostrum E5G-SV United E5CO,11:30 

Sportclub Irene F3-S.V. Oostrum F1,10:45 

Blerick F4-S.V. Oostrum F2,10:45 

S.V. Oostrum F3-EWC'46 F2,11:00 

SSS'18 MP1/2-S.V. Oostrum MP1/2,9:00 

Woensdag 25 april 

S.V. Oostrum MC1-SSS'18 MC1,19.30 

 



 

 



 

SV Oostrum Senioren 

Uitslagen 

Dinsdag 10 april 

S.V. Oostrum 6-Stormvogels 4, afgelast 

Donderdag 12 april 

S.V. Oostrum 3-S.V. Merselo 3, gestaakt bij 1-0 ivm verlichting 

zaterdag 14 april 2012 

S.V. Merselo vet.-S.V. Oostrum Vet.,1-0 

zondag 15 april 2012 

S.V. Oostrum 1-SV United 1,2-2 

S.V. Oostrum 2-Blerick 5,2-0 

S.V. Oostrum 3-Leunen 5,6-0 

Ysselsteyn 4-S.V. Oostrum 4,3-9 

SV United 4-S.V. Oostrum 5,2-0 

SSS'18 6-S.V. Oostrum 6,1-0  

SSS'18 DA1-S.V. Oostrum DA1,3-0 

Programma 

zaterdag 21 april 2012 

Sporting S.T. 2-S.V. Oostrum 2,16:30 

S.V. Oostrum Vet.-Beekse Boys-DSV Vet.,17:00 

zondag 22 april 2012 

FCV-Venlo 1-S.V. Oostrum 1,14:30 

SVOC'01 2-S.V. Oostrum 3,12:00 

S.V. Oostrum 4-Wittenhorst 10,11:30 

S.V. Oostrum 5-SSS'18 5,10:00 

S.V. Oostrum 6-Holthees 2,9:30 

 

 

Oostrum geeft derbyzege uit handen 
Afgelopen zondag stond de derby tussen Oostrum en fusieclub SV United op het programma. Na zes 
opeenvolgende derbyzeges voor Oostrum werden nu voor het eerst sinds het seizoen 2006/2007 de punten 
weer eens gedeeld: 2-2. 
Het eerste kwart van de wedstrijd had net zo goed schriftelijk afgedaan kunnen worden want er gebeurde 
vrijwel niets spannends voor beide doelen. In de 25e minuut kwam de wedstrijd vrijwel vanuit het niets tot 
leven toen de thuisploeg de score wist te openen. Een goede dieptepass van Hans Custers werd op waarde 
geschat door Niek van Bergen die vrij voor de keeper de bal beheerst in de korte hoek plaatste: 1-0. De 
gasten uit Meerlo-Wanssum kwamen in het restant van de eerste helft nog het dichtbij een treffer maar het 
schot van Willem Peters verdween over het Oostrumse doel. 
Waar de eerste helft vrij gelijk opging, daar trok Oostrum in de tweede helft het initiatief naar zich toe. United 
zakte wat verder in en de thuisploeg kon zo een drietal goede kansen creëren. Bastian Bouwsema zag zijn 
inzet vanaf twee meter van het vijandelijke doel gekeerd worden door United doelman Visser. Ook een 
achterwaartse kopbal van Rik Schlepers uit een voorzet van Frank Frederix verdween rakelings over het doel. 
Kans nummer drie was voor jeugdspeler Wes Wilmsen die een goede individuele actie niet in een doelpunt 
wist om te zetten. In de 65e minuut kwam dan toch de verdiende tweede Oostrumse treffer op het bord. Een 
vrije trap van Hans Custers werd gelost door Visser en van dichtbij prikte Kees van de Ven de bal binnen: 2-0. 
Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Oostrum dat, in tegenstelling tot het tegen degradatie vechtende United, 
de competitie rustig uit kan voetballen. Het geloof in een goed resultaat werd bij de gasten nieuw leven in 
geblazen door de aansluitingstreffer van Willem Peters. De kleine middenvelder draaide in het 
strafschopgebied handig weg van zijn bewaker en schoot diagonaal binnen: 2-1. Hierna waren de rollen 
omgedraaid en dwong een feller United de thuisploeg in de verdediging. De gelijkmaker kwam in de 80e 
minuut dan ook niet uit de lucht vallen. Freddie van de Munckhof strafte onoplettendheid in de Oostrumse 
defensie bekwaam af met een schot in de korte hoek: 2-2. Hierna zetten beide ploegen nog eens aan voor de 
volle winst. Oostrum kwam hier nog het dichtst bij in de buurt maar de ingevallen Chris Wilschut zag zijn inzet 
door een speler van de doellijn gehaald worden. Door dit gelijke spel is Oostrum naar de gedeelde derde 
plaats gestegen op de ranglijst. Deze plek wordt gedeeld met de tegenstander van aanstaande zondag, FCV 
uit Venlo. 



 



 

Op zondag 22 april organiseert IVN Geysteren-Venray een  
publiekswandeling met als onderwerp:   

 

Insecten houden van bloemen….. bloemen houden van insecten 

 
IVN Geysteren-Venray hoopt dat er zondag 22 april in de Casselse Vennen genoeg levensgeschiedenissen 
verteld kunnen worden, want dat betekent dat we flink wat soorten insecten zullen tegenkomen.  De wandeling 
start om 10 uur bij het schaatsenrijdersbeeldje aan het eind van de Rietweg in Castenray. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

We staan kort voor Koninginnedag en dus hebben we het menu hier 

een beetje op aangepast. 

 

Wat krijgt u woensdag 25 april voorgeschoteld?? 
 

  Soep van oranje paprika’s 
 

---------- 
Notenrijst 

 

Kip 
 

---------- 
Flensje met bolletje ijs en sinaasappelsaus 

 

Mochten er mensen zijn die niet zo mobiel zijn ( rolstoel / niet goed ter been ) maar toch graag 

willen aansluiten aan de dis, vermeld het op het inschrijfformulier en wij zorgen dat dit geen 

probleem hoeft te zijn. 

De kosten voor dit etentje bedragen 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 

U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 21 april opgeven 
 

Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
         

              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Naam:___________________________________________________ 

 

Komt met  _________    perso(o)n (en) 

 

Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 25 april a.s. 

 

Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  21 april  bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



 



  

START VERKOOP 

BIJ KWEKERIJ DE LIFRA 
 

alle soorten bloemen en planten voor de tuin. 

SPAANSE MARGRIETEN, GERANIUMS, 

BACOPA, SURFINIA ENZ ENZ, 

alle soorten perkplanten. 

NU perkplanten vanaf 12 VOOR € 1,50 
 

KUIPPLANTEN EN NATUURLIJK 

DE BESTE POTGROND! 

NU OOK NIEUWE SOORTEN 

VETPLANTEN, GEEN WATER. 
 

KWEKERIJ DE LIFRA  

open ma t/m za van 9:00 tot 18:00 uur 

Telefoon 0614217697 

KWEKERIJ DE LIFRA 

LORBAAN 12A VEULEN. 

(nabij center-parcs). 

 

 

 

 

Shuffle Rock 
 

Wij zijn een countrydansgroepje. 

En vinden het dansen erg leuk 

Gezelligheid staat voorop,  

niets moet alles mag 

Voor ons groepje zijn we op zoek  

naar nieuwe leden 

Denk je dit wil ik ook wel leren 

Kom dan een keer met ons mee dansen 

Wil je meer weten, bel ons dan even 

 
Ank Kamerman, 06-25384929 

Of 

Annemie Cremers, 0485-713213 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

      
     • Creatieve Workshops voor jong en oud m/v 

          (talent en ervaring niet nodig) 

     • Kinderfeestjes 

     • Bloesemtherapie, Creatieve therapie 

     • (Nieuwetijds)Kindercoach 

 

  *  2 Mei kinderworkshop “Moederdag” * 

     Voor meer informatie: www.creatiefinbalans.nl 

Petra van Bergen   0478-581356              

creatiefinbalans@live.nl 
 

 

MC CATERING SERVICE             

 
Uw catering in Well. 

 
 

Voor alle gerechten en arrangementen.  
 

Laat u verrassen, bijvoorbeeld: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kijkt u ook eens op onze website:  

www.mccateringservice.com               
Voor info of vragen kunt u ons bereiken via: 

info@mccateringservice.com 

 
MC CATERING SERVICE, 

Sterrenbos 48, 5855 BV, Well.                 
Tel. 06 – 41820672 (van 9.00 tot 19.00 uur)                 

Tel. 0478 – 501006 (na 19.00 uur) 
 

 

 

Warm & Koud buffet € 13,00 

http://www.mccateringservice.com/
mailto:info@mccateringservice.com


 



 

 


